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1 Innledende avklaringer og avgrensninger
Medlemmene i arbeidsgruppen presenterer seg og egne arbeidsoppgaver, gjennomgår og forankrer mandatet.
Stein Halvorsen, kommunedirektør i Åsnes, orienterer kort om kommunestyrevedtakene og arbeidsgruppenes mandat.
Arbeidsgruppene skal se på dagens tjenesteproduksjon innen de utvalgte tjenesteområdene, og se på mulige fordeler og
utfordringer knyttet til interkommunalt samarbeid. Mindre sårbarhet og større, og mer attraktive fagmiljøer er utgangspunktet
for utredningen. Dersom en skal gå for interkommunalt samarbeid på et eller flere tjenesteområder, ligger det videre som et
premiss at en skal få til en hensiktsmessig fordeling av arbeidsplasser i de tre kommunene.
Gruppen enes om å gjøre en avgrensning i mandatet, i den forstand at en avgrenser utredningen som skal være klar 1.
november til å omfatte følgende tjenester:
 Oppgaver relatert til forvaltning av plan- og bygningsloven, herunder arealplanlegging, byggesaksbehandling, tilsyn på
byggesak. Ettersom overordna planoppgaver (samfunnsplanlegging mv.) ligger til stab i alle tre kommuner, holdes disse
oppgavene utenfor utredningen.
 Eiendomsskatt og kommunale avgifter (Fakturering for GIVAS IKS, som Grue kommune i dag håndterer, holdes utenfor)
 Kartlegging av spredte avløp (forurensningsloven)
 Kart og GIS (eksisterer allerede et stort interkommunalt samarbeid om GIS-samarbeidssystem, innsynssystem,
forvaltningssystem)
 Vei (gatelys) og park
 Flomberedskap og beredskapskoordinator-funksjonen
 Klima og miljø (ressurser og kompetanse til å følge opp klima og miljøsaker)
Når ovennevnte utredning (steg 1) er gjennomført og levert, foreslår arbeidsgruppen å utrede interkommunalt samarbeid om
følgende tjenester som et steg 2:
 Utredning vann og avløp - forvaltning
 Utredning felles eiendomsforvaltning og felles eiendomsdrift
Arbeidsgruppen foreslår at steg 2-utredningen sluttføres i månedsskiftet mars-april 2021. Tidspunkt for gjennomføring og
leveranse av steg 2-utredning er tentative forslag, og må avstemmes med styringsgruppen.
Arbeidsgruppen møtes til nytt møte over teams 6. oktober kl. 12. Telemarksforsking innkaller.

2 Kort status på tekniske tjenester i de tre kommunene per i dag
De tre kommunene samarbeider allerede i dag om renovasjonstjenester gjennom det interkommunale selskapet Solør
Renovasjon IKS (SOR). De tre kommunene samarbeider allerede i dag også om miljørettet helsevern og samfunnsmedisin
gjennom samarbeidet Samfunnsmedisin i Solør (SIS).
Oppgaver som ligger til tekniske tjenester i Åsnes kommune omfatter oppgaver relatert til forvaltning av plan- og bygningsloven,
herunder arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesaksbehandling mv. Enheten har også ansvar for oppgaver relatert til
forurensningsloven, og som ikke håndteres av landbrukskontoret. Videre er klima og miljøsaker en del av tekniske tjenester, så
vel som kart/GIS/oppmåling, kommunale veier, kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon, eiendomsskatt og dertil hørende
kommunale avgifter.
I Åsnes kommune har tekniske tjenester ikke noe med eiendomsdriften å gjøre, heller ikke brannvesenet, men kommunen har et
ferskt vedtak om å kjøpe seg inn i interkommunalt brannvesen nabokommunene i nord.
Det pågår for tiden en administrativ omorganisering i Grue kommune. Landbruk og tekniske tjenester inngår fra 1. oktober i
avdeling samfunn, som ellers består av eiendom, herunder drift, vedlikehold og renhold av bygg, kjøkken, servicetorg, kultur og
bibliotek. Tekniske tjenester mer konkret omfatter i stort de samme oppgavene og tjenestene som i Åsnes. I motsetning til
Åsnes og Våler, ligger drift av kommuneskogen også under samfunnsavdelingen. Samhandlingen med interkommunale

samarbeid som i dag håndterer tekniske tjenester ligger også til avdelingen, eksempelvis brannvesen (Glomdal interkommunale
brannvesen), GIVAS (Glomdal interkommunale vann og avløpsselskap) og Solør renovasjon IKS (SOR).
I Våler kommune omfatter tekniske tjenester kommunal eiendomsdrift, herunder utleie og vaktmestertjeneste på kommunale
boliger. Videre har teknisk ansvar for vann og avløp, samhandling med SOR IKS på renovasjon, flomberedskap og
beredskapskoordinator, vei, gatelys og park (herunder handikap-parkering), klima, miljø og forurensing, byggesak og
delingssaker, kart/GIS og oppmåling, renhold (unntatt Våler omsorgssenter), eiendomsskatt og kommunale avgifter. Til slutt
sitter enhetsleder også i kommunens tverrfaglige rus- og psykiatriteam, i tillegg til at enheten, sammen med kultur, drifter
dagvakt ved bassenget. I Våler har det vært en del prosesser knyttet til overføring av tekniske oppgaver, men en har isteden
valgt en strategi med å bygge opp tverrfaglighet internt i enheten.
Oppfølging: Årsverksressurser og bemanning, oppgaver, budsjett, fag- og IT-systemer mv. i den enkelte kommunes tekniske
tjenester per i dag konkretiseres nærmere til, og i neste møte.

3 SWOT-analyse

Eksterne forhold

Interne forhold

Under følger stikkordsmessig oppsummert en (foreløpig) SWOT-analyse av dagens tekniske tjenester i de tre kommunene.
Arbeidet med SWOT-en fortsetter i møtet 6. oktober.
Styrker
Hvilke sterke sider har tjenesten(e) i dag, og hvordan kan
en utnytte og ta vare på disse sterke sidene i tiden
fremover?
Våler: Tekniske tjenester i Våler er en tverrfaglig
sammensatt tjeneste, som driver kostnadseffektivt, er
pålitelige og gode på å overholde tidsfrister og leveranser.
Enheten har et godt team innen drift, og det er bygget
opp overlappende kompetanse på tvers mellom
forvaltning, drift og vedlikehold og byggesak. Vann og
avløp og driftsoperatører har bygget opp samarbeid rundt
avlastning, som gir hensiktsmessig ressursutnyttelse.
Tjenesten har en leder med fokus på ledelse, og ellers har
tjenesten flinke fagansvarlige på de øvrige områdene.
Tjenesten oppleves som tilgjengelige ute blant publikum
og brukere av tjenestene, og yter god service. På byggesak
har en, tross knappe ressurser, håndtert store og
komplekse byggesaker raskt og effektivt.
Grue: Tekniske tjenester i Grue har høy og bred
kompetanse, god tverrfaglighet i enheten, lavt sykefravær
og høy trivsel. Tjenesteområdet har god kommunikasjon
med brukere og publikum, kort saksbehandlingstid og god
samhandling innad i tjenesten mellom landbrukstjenesten
og de tekniske tjenestene.

Åsnes: Lojal arbeidsstyrke. Tilstrekkelig og god
kompetanse. Har en god infrastruktur innenfor tekniske
områder i form av vann og avløp, gang- og sykkelvei, fiber,
strømtilgang mv., hurtigladere bil. Eksisterende
interkommunale samarbeid fungerer godt. God
kommunikasjon oppover og nedover i organisasjonen
(strategisk ledelse og ned på ansattnivå – og motsatt)
Muligheter
Hvilke forhold ved tjenesten(e) innebærer nye muligheter i
fremtiden? Hva bør gjøres for å utnytte disse
mulighetene?
Våler peker på økt kompetanse, økte ressurser, og et
større fagmiljø som en mulighet til å ivareta
tjenesteutøvelsen på en god måte i fremtiden,
eksempelvis gjennom et interkommunalt samarbeid.

Svakheter
Hvilke sider ved tjenesten(e) har svakheter, og hva kan gjøres
for å rette på/forbedre disse forholdene?
Tekniske tjenester i de tre kommunene vektlegger alle tre
sårbarhetsdimensjonen.
Ellers er det en svakhet/utfordring i Våler at tjenesten har et
stort lederspenn, og leder skal lede et bredt spenn av
fagområder. En stor avdeling/stort lederspenn kan være
både en styrke og en svakhet, men når det gjelder
lederdimensjonen er det en utfordring. Den samme lederen
skal følge opp mange ansatte. Tjenesten kunne med fordel
hatt en mellomleder. Ellers er tjenesten sårbar ved sykdom.
I Grue er mangel på ledernærvær/-tilstedeværelse en
utfordring. Det er en opplevelse av mangel på
kommunikasjon mellom strategisk ledelse og de ansatte i
tjenesten. Merknad: Dette er slik situasjonen oppleves før
etablering av avdeling samfunn.
Åsnes fremhevet at tjenestene har et noe svakt omdømme
«ute», blant annet for å være noe rigide mv. Samtidig er det
gjerne de som ikke er fornøyd med et saksutfall, som også
«roper» høyest. Likevel trengs fortsatt å gjøre en jobb med å
forbedre tjenestens omdømme. Ellers oppleves det å være
et forbedringspotensial mht. holdninger og nytenkning
(endringskultur). Til slutt oppleves det å være et
forbedringsbehov når det gjelder å dimensjonere/plassere
ressursene riktig i kommunen, og da spesielt ressursene i
stab versus ressursene i tjenesteproduksjonen (eks.
plassering av merkantile oppgaver/ressurser i stab (IT, HRfunksjoner mv)).
Trusler
Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler for tjenesten(e),
og hva bør gjøres for å stå bedre rustet til å møte disse
truslene?
Medlemmer i arbeidsgruppen fra alle kommunene er enige i
at demografi og befolkningsutvikling representerer en
utfordring for regionen generelt, men for leveransen av
kommunale tjenester spesielt.

Dette vil potensielt også kunne lette rekrutteringen av
medarbeidere med den riktige kompetansen i fremtiden.
Videre pekes det på mulighetene som ligger i økt
digitalisering.
For Grues del, vil organiseringen i en avdeling samfunn
kunne gi mindre sårbarhet og mulighet til å bygge et
større miljø, videreutvikle kompetansen – både
breddekompetanse og spisskompetanse.
Åsnes peker på særlig fire forhold: 1) Ny teknologi/økt
digitalisering, 2) interkommunalt samarbeid, 3) kommune
3.0 og samskaping, herunder økt samarbeid med
frivilligheten i tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling og
4) et sterkt kommunesenter som en vekstdriver.

En felles oppfatning blant arbeidsgruppens medlemmer er at
det allerede er en utfordring å rekruttere medarbeidere med
tilstrekkelig kompetanse til regionen. Dette henger delvis
også sammen med økonomiske rammevilkår, og utfordringer
med å kunne konkurrere på lønn. Det gjelder både på
ledernivå og saksbehandlernivå. Denne utfordringen vil
kunne bli større i fremtiden.
Utfordringer knyttet til sårbarhet på flere saksfelt ses som en
utfordring også i fremtiden, i alle tre kommuner. Eksempler
som blir nevnt er byggesak og miljø og forurensing.
Enkelte medlemmer i arbeidsgruppen ser det som en trussel
at eventuelle interkommunale samarbeid kan medføre tap
av arbeidsplasser i hjemkommunen på sikt. Andre ser
interkommunalt samarbeid i Solør som en mulighet til å
beholde arbeidsplasser i regionen.
For Åsnes del anses jordvern som en utfordring ifm.
arealplanlegging og utbyggingsområder som en utfordring
for samfunnsutviklingen i kommunen.

3 Potensielle fordeler og utfordringer knyttet til et interkommunalt samarbeid
Arbeidet med å vurdere potensielle fordeler og utfordringer knyttet til et interkommunalt samarbeid fortsetter i teamsmøte 6.
oktober.
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